
Alfabetspussel
Innehåll: 1 ram, 29 pusselbitar

Alfabetspussel är en lekfull introduktion till alfabetet, i både punktskrift och svartskrift. 
Träna alfabetisk ordning, hitta vokaler och konsonanter eller plocka de bokstäver som 
just ditt namn innehåller. Elever med blindhet kan arbeta på egen hand eller tillsammans 
med en seende kompis. Pusslet går att använda om och om igen!

Beskrivning
Varje pusselbit har punktskrift på den ena sidan och svartskrift på den andra. På punkt-
skriftssidan av pusselbiten finns dels punktskriften i sin rätta storlek, dels förstorad. Den 
förstorade punktskriften hjälper eleven att hitta punkternas position i punktskriftscellen. 
På svartskriftssidan står bokstaven versalt i ett typsnitt som liknar det handskrivna al-
fabetet. Bokstaven är spårad, så att den känns och kan uppfattas taktilt. Bitarna går att 
lägga parallellt med både svartskrifts- och punktskriftssidan upp.

Nedanför varje bokstav löper en linje som berättar åt vilket håll bokstaven ska läsas. 
På sidan med punktskrift är linjen hel- 
dragen för konsonanter och punktad för vokaler. Svartskriftssidan har istället en spårad 
linje och bokstäverna skiljs åt med färg. Konsonanter är svarta och vokaler är röda. 

De 29 pusselbitarna läggs i två rader i en separat ram. Den övre raden innehåller bok-
stäverna A–O och den nedre P–Ö. På ramen finns punktskriftsbokstäverna i alfabetisk 
ordning. De är placerade nedanför respektive bokstavs plats. Ramen innehåller också 
nedsänkningar på den övre vågformen. Nedsänkningarna gör det lättare att få upp pus-
selbitarna när de ligger i ramen. 

Användartips
Alfabetspusslet går att använda på många olika sätt. Låt pusslet bli en del av undervis-
ningen och presentera bokstäverna i den takt som passar eleven bäst. 

Alfabetisk ordning
Träna alfabetisk ordning genom att lägga bokstäverna från A–Ö. Vissa elever tycker 
att det går lättast att ta en pusselbit i taget och placera den på rätt ställe, medan andra 
arbetar med att kategorisera bitarna. Vilka bokstavskompisar har till exempel R? Samla 
kompisarna och lägg dem i en hög. Bygg vidare med fler kompisgrupper och lägg pusslet 
efterhand. 

När eleven har kommit en bit på vägen och ska öva på alfabetisk ordning utan att ha 
tillgång till punktskriftsbokstaven på ramen: täck för punktskriften på ramen med exem-
pelvis en bit tejp.

Eftersom punktskrifts- och svartskriftsbokstäverna går att lägga samtidigt blir det 
en rolig övning där elever med blindhet kan samarbeta med sina seende kompisar. Hur 
känns bokstaven P i svartskrift? Vilka punkter innehåller bokstaven och hur känns det 
när jag läser bokstaven med fingrarna? Hur ser bokstaven K ut i punktskrift och hur 
känns den i svartskrift? Testa att skriva av bokstäverna eller bygg dem i olika material.

Vokaler och konsonanter 
Träna på vokaler och konsonanter genom att lägga enbart vokalerna eller konsonanter-
na i ramen. Hur låter vokalerna och vart i alfabetet ligger de? Vad kännetecknar en kon-
sonant och varför finns det så många av dem? Plocka ut vokalerna och kombinera dem 
med konsonanter – vilka ord kan ni komma på? Lägg orden och läs dem tillsammans. 
Skriv av dem på punktskriftsmaskinen eller bygg dem med olika material. Möjligheterna 
är oändliga!

Lycka till med alfabetspusslet!


